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Όμιλος Munich Re 

Κώδικας Δεοντολογίας 
 
 

 

 
 

 
Η δημόσια εικόνα του Ομίλου Munich Re1 εξαρτάται από κάθε 
μέλος του προσωπικού μας ξεχωριστά2. Ευθυγραμμίζοντας τις 
δράσεις μας με υψηλά δεοντολογικά και νομικά πρότυπα, 
δημιουργούμε ένα πνεύμα εμπιστοσύνης και προστατεύουμε τη 
φήμη όλων των εταιρειών του Ομίλου Munich Re.  
 
Μαζί με τις Βασικές Αρχές του Ομίλου, ο Κώδικας Δεοντολογίας 
αντικατοπτρίζει τις αξίες μας. Οι αξίες αυτές υιοθετούν επίσης 
τις δέκα αρχές του «Οικουμενικού Συμφώνου του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών», με το οποίο έχουμε συμμορφωθεί 
οικειοθελώς από το 2007. 
 
Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί ένα σύνολο δεσμευτικών 
κανόνων για όλα τα μέλη του προσωπικού μας, 
συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών στελεχών και των 
μελών των διοικητικών συμβουλίων των εταιρειών του Ομίλου 
Munich Re. Ο συγκεκριμένος Κώδικας καθιστά διαφανή τα 
δεοντολογικά πρότυπα στην καθημερινή μας εργασία και 
συμπληρώνεται από πρόσθετους κανόνες σε συγκεκριμένα 
τμήματα και εταιρείες του Ομίλου. 

 

 

Dr. Joachim Wenning 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
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Επισκόπηση των Βασικών 
Αρχών μας και των θεμάτων 
που άπτονται του Κώδικα 
Δεοντολογίας 

Η κύρια φιλοσοφία και οι πεποιθήσεις του Ομίλου αποτυπώνονται 

στις πέντε Βασικές Αρχές του, οι οποίες προβλέπουν το 

υποχρεωτικό πλαίσιο άσκησης όλων των δραστηριοτήτων μας. 

Όλοι οι κανόνες και πολιτικές του Κώδικα Δεοντολογίας μπορούν 

να εντοπιστούν στις Βασικές Αρχές μας, ωστόσο είναι δυνατοί και 

άλλοι συνδυασμοί από αυτούς που αναφέρονται στη συνέχεια. 

 
 
 
 

Βασικές Αρχές Θέματα του Κώδικα Δεοντολογίας 

 
 

 

Βασική 
Δραστηριότητα 

 
 
 
 
 

 

Συνεργασία με 

πελάτες και 

συνεργάτες 

πωλήσεων 

 
 

 
Πειθαρχημένη 

οικονομική 

διαχείριση 

 
 

 
Διαχείριση 
ανθρώπινου 
Δυναμικού σε 
επίπεδο Ομίλου 
 

 

 
Υπεύθυνη 

προσέγγιση 

Η βασική μας δραστηριότητα είναι η διαχείριση 

ασφαλιστικών κινδύνων - επιδιώκουμε την 

αριστεία στη διαχείριση κινδύνων, στην 

ανάληψη κινδύνων  και στην ενεργή 

διαφοροποίηση των κινδύνων. 

 
 

 
 

Οι ενέργειές μας βασίζονται στις ανάγκες των 

πελατών μας και των συνεργατών πωλήσεων, 

στους οποίους παρέχουμε τις βέλτιστες δυνατές 

λύσεις μέσω της γνώσης μας, της καινοτόμου 

δύναμής  μας και της στενής συνεργασίας μας μαζί 

τους. 

 

Διαχειριζόμαστε τον Όμιλό μας με πειθαρχημένο 

τρόπο, προσανατολισμένο στις αξίες μας, 

αντιστοιχίζοντας τις επενδύσεις με τις 

υποχρεώσεις μας και εφαρμόζοντας μια συνεπή 

διαχείριση κεφαλαίου. 

 
Χρησιμοποιούμε τη δυναμική και τη γνώση της 

διοίκησης εντός του Ομίλου προωθώντας την 

διαφορετικότητα, 

την ευελιξία και μια κοινή κουλτούρα ηγεσίας. 

 

 
 

Η υπεύθυνη συμπεριφορά μας δημιουργεί 

σταθερές αξίες για τους πελάτες μας, τα μέλη 

του προσωπικού, τους μετόχους και την 

κοινωνία. 

– Συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους 

κανονισμούς 

– Άσκηση δραστηριοτήτων με αξιοπιστία και 

ακεραιότητα  

– Θεμιτός και νόμιμος ανταγωνισμός 

– Συμμόρφωση με τους κανόνες προστασίας 

δεδομένων, ασφάλειας πληροφοριών και 

εμπιστευτικότητας 

 

– Υπεύθυνη αντιμετώπιση περιπτώσεων 
σύγκρουσης συμφερόντων 

– Πρόληψη οικονομικού εγκλήματος 

 

 

 
– Τήρηση οικονομικών κυρώσεων 
– Προληπτικά μέτρα κατά του ξεπλύματος 

χρήματος 
– Τήρηση κανόνων σχετικά με την εκμετάλλευση 

εμπιστευτικών πληροφοριών 

 

 
– Αντιμετώπιση των μελών του προσωπικού με 

σεβασμό και εκτίμηση 
– Υπεύθυνη ηγεσία 

 

 

 
 

– Εταιρική ευθύνη (CR) 

– Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
διοικητικών πτυχών (ESG) 

– Κατάλληλος χειρισμός δωρεών και χορηγιών 

– Τήρηση κανόνων εκμετάλλευσης εμπιστευτικών 
πληροφοριών 

– Φορολογική νομοθεσία 

– Προστασία των εταιρικών περιουσιακών 
στοιχείων της Munich Re 

– Ανώνυμες αναφορές (whistleblowing) 

– Αντιμετώπιση ανάρμοστων συμπεριφορών 

– Προστασία μελών του προσωπικού 
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Συμμόρφωση με νομοθεσία και 
κανονισμούς 

 
Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς στο 
εκάστοτε νομικό σύστημα συνιστά μια θεμελιώδη αρχή στην 

οποία βασίζονται οι δραστηριότητές μας. Όλα τα μέλη του 
προσωπικού υποχρεούνται να τηρούν τους τις νομικές και 
κανονιστικές ρυθμίσεις που διέπουν τις επιχειρηματικές μας 

δραστηριότητες. Το ίδιο ισχύει και για τους εσωτερικούς μας 
κανόνες. Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη είναι υπεύθυνα να 
διασφαλίζουν ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας και οι εσωτερικοί 

μας κανόνες γνωστοποιούνται και εφαρμόζονται στις εταιρείες 
εντός του πεδίου ευθύνης τους. 

 

Δεν συμμετέχουμε σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που 
επιχειρούν σκόπιμα να παραβιάσουν ή να παρακάμψουν το 
νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

 

 

Άσκηση δραστηριοτήτων αξιόπιστα και 
έντιμα 

 
Όλα τα μέλη του προσωπικού μας υποχρεούνται να σέβονται 

τη φήμη του Ομίλου Munich Re στην καθημερινή τους 

εργασία καθώς και να αποφεύγουν οποιαδήποτε 
συμπεριφορά θα μπορούσε να βλάψει τη φήμη ενός ή 
περισσότερων εταιρειών εντός του Ομίλου. Συγκεκριμένα, 

απαιτούμε προσωπική ακεραιότητα και αξιοπιστία από τα 
μέλη του προσωπικού μας. 
 

Είμαστε δεσμευμένοι στη αρχή της δίκαιης και ανοιχτής 
σχέσης με τους πελάτες μας, τους επιχειρηματικούς εταίρους 
μας και τους συνεργάτες πωλήσεων. Φιλοδοξούμε να 

παρέχουμε στους πελάτες μας τις βέλτιστες δυνατές 
συμβουλές καθώς και τις πληροφορίες που χρειάζονται ώστε 
να λαμβάνουν εύλογες αποφάσεις προς το συμφέρον τους. 

Ενδεχόμενες συγκρούσεις με τα συμφέροντα των πελατών 
και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους πρέπει να 
αποφεύγονται ή - όπου αυτό δεν είναι δυνατό - να επιλύονται 

ορθώς. Καταγγελίες πελατών ή πρώην πελατών πρέπει να 
διαχειρίζονται δίκαια και χωρίς καθυστέρηση. 

 
 

Ως Όμιλος, ο στόχος μας είναι ... 

 
…όλες οι αποφάσεις και δραστηριότητες των μελών 

του προσωπικού να συμμορφώνονται με τον 

παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας καθώς και με τους 

καταστατικούς, εποπτικούς και εσωτερικούς κανόνες, 

... όλοι οι σχετικοί κανόνες να γνωστοποιούνται 

κατάλληλα στα μέλη του προσωπικού, 

...τα ανώτερα στελέχη ή/και τα αρμόδια πρόσωπα 

επικοινωνίας3 να ενημερώνονται σχετικά όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι οι καταστατικοί ή εσωτερικοί 

κανόνες ενδέχεται να έχουν παραβιασθεί. 
 

Ως μέλος του προσωπικού, αυτό σημαίνει ότι ... 

 
... στην καθημερινή μου εργασία, αξιολογώ κατά πόσο οι 

ενέργειες και οι αποφάσεις μου είναι σύμφωνες με τους 

ισχύοντες κανόνες ανά πάσα στιγμή, 

... εξετάζω κατά πόσο οι ενέργειές μου ενδέχεται να 

επηρεάσουν δυσμενώς τις μεμονωμένες εταιρείες του 

Ομίλου Munich Re, 

... συμβουλεύομαι τους ανωτέρους μου ή τα αρμόδια 

πρόσωπα επικοινωνίας σε περίπτωση αμφιβολίας.
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Βασική δραστηριότητα 
 
 
 

 

Θεμιτός και νόμιμος ανταγωνισμός 

 
Χρησιμοποιούμε δίκαια και νόμιμα μέσα ανταγωνισμού. 

Επομένως, όλα τα μέλη του προσωπικού είναι υποχρεωμένα να 

συμμορφώνονται με τους κανόνες του εθνικού και διεθνούς 

δικαίου ανταγωνισμού και αντι-μονοπωλίου. 

 

Δεδομένου ότι το δίκαιο του ανταγωνισμού και του αντι-

μονοπωλίου είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, τα μέλη του προσωπικού 

θα πρέπει να συμβουλεύονται τα αρμόδια πρόσωπα 

επικοινωνίας εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με το θεμιτό 

μίας δεδομένης ανταγωνιστικής συμπεριφοράς. Πρέπει να 

τηρούνται οποιεσδήποτε συμπληρωματικές, ειδικές για την 

εταιρεία απαιτήσεις και κανόνες. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Συμμόρφωση με τους κανόνες 

προστασίας δεδομένων, ασφάλειας 

πληροφοριών και εμπιστευτικότητας 
 

Είναι σημαντικό να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα 

των μελών του προσωπικού και των πελατών μας, να 

φυλάσσουμε τις εταιρικές πληροφορίες των επιχειρήσεων και 

των συνεργατών μας, καθώς και τα δικά μας εμπορικά 

μυστικά, προκειμένου να θεωρούμαστε ικανός και αξιόπιστος 

συνεργάτης. Κάθε μέλος του προσωπικού πρέπει να 

συνεισφέρει προς τον σκοπό αυτό.  

 

Όλα τα μέλη του προσωπικού δεσμεύονται να διατηρήσουν 

απόρρητα όλα τα εταιρικά θέματα, εφόσον δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ότι οι πληροφορίες αυτές είναι ήδη δημόσιες. Όλες 

οι πληροφορίες προορίζονται για εταιρική χρήση και πρέπει 

να τυγχάνουν εμπιστευτικής διαχείρισης, εκτός εάν 

προορίζονται ρητά για εξωτερική δημοσίευση και έχουν 

χαρακτηριστεί ως τέτοιες. 

 

Η Munich Re έχει εφαρμόσει οργανωτικές διαδικασίες και 

τεχνικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των 

εμπιστευτικών της πληροφοριών σε επίπεδο Ομίλου. 

Επιπλέον, προσφέρουμε τακτικά σεμινάρια κατάρτισης και 

άλλα μέτρα για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης. Τα 

μέτρα αυτά βοηθούν ώστε τα εμπιστευτικά μας δεδομένα να 

προστατεύονται κατάλληλα έναντι μη εξουσιοδοτημένης 

πρόσβασης καθώς και κακόβουλης χρήσης, χειραγώγησης ή 

απώλειας. Πρέπει να τηρούνται οποιεσδήποτε 

συμπληρωματικές, ειδικές για την εταιρεία απαιτήσεις και 

κανόνες. 

 
 

 

Ως Όμιλος πρέπει... 

 

... να συμμετέχουμε μόνο σε δίκαιο ανταγωνισμό, 

... να παρέχουμε στα μέλη του προσωπικού 

πρόσωπα επικοινωνίας που μπορούν να 

συμβουλευτούν σε περίπτωση αβεβαιότητας.

 

Ως μέλος του προσωπικού, αυτό σημαίνει ότι ... 

 

... συμμετέχω σε δίκαιο ανταγωνισμό, 

... διασφαλίζω ότι δεν αποκαλύπτω ή 

ανταλλάσσω οποιεσδήποτε ανταγωνιστικές 

πληροφορίες σε οποιαδήποτε από τις 

επιχειρηματικές μου επαφές, 

... δεν διατυπώνω τυχόν υποτιμητικά σχόλια 

σχετικά με ανταγωνιστές.

 

Ως Όμιλος πρέπει... 

 

... να διασφαλίσουμε ότι τα μέλη του 

προσωπικού μας γνωρίζουν, κατανοούν 

και συμμορφώνονται με τους ισχύοντες 

κανόνες σχετικά με την ασφάλεια των 

πληροφοριών και την προστασία 

δεδομένων ανά πάσα στιγμή, 

... να παρέχουμε στα μέλη του προσωπικού 

μας τα απαραίτητα εργαλεία και την 

τεχνογνωσία για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών τους.

 

Ως μέλος του προσωπικού, αυτό σημαίνει ότι ... 

 

... επεξεργάζομαι προσωπικά δεδομένα και 

άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες μόνο όταν 

είναι απαραίτητο και επιτρεπτό, 

... διασφαλίζω ώστε όλες οι εμπιστευτικές 

πληροφορίες που εμπίπτουν στις 

αρμοδιότητές μου να παραμένουν ασφαλείς, 

... εμποδίζω τρίτα μέρη από την χρήση των 

στοιχείων σύνδεσής μου και προστατεύω τον 

υπολογιστή μου, τις κινητές συσκευές και τα 

μέσα αποθήκευσης δεδομένων από κλοπή ή 

μη εξουσιοδοτημένη χρήση, 

... όταν φεύγω από το γραφείο μου, κλειδώνω 

οποιαδήποτε έγγραφα περιέχουν 

εμπιστευτικές πληροφορίες, 

... δεν παρακάμπτω οποιαδήποτε 

εγκατεστημένα μέτρα ασφαλείας και 

υποστηρίζω όλες τις εσωτερικές διαδικασίες



Όμιλος Munich Re Κώδικας Δεοντολογίας 5  

Υπεύθυνος χειρισμός 

σύγκρουσης συμφερόντων 
 

Πρέπει να αποφεύγουμε τυχόν καταστάσεις που θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγκρουση μεταξύ των 

προσωπικών συμφερόντων και των συμφερόντων της Munich 

Re ή των συμφερόντων των πελατών μας, των επιχειρήσεων 

και των συνεργατών πωλήσεων. Ως εκ τούτου, ενδεχόμενες 

συγκρούσεις συμφερόντων πρέπει να αναγνωρίζονται όσο το 

δυνατόν νωρίτερα και στη συνέχεια να επιλύονται 

επαγγελματικά και δίκαια. 

 

Κατά γενικό κανόνα, οποιαδήποτε προσωπικά συμφέροντα 

μελών του προσωπικού σχετίζονται με τις θέσεις εργασίας 

τους πρέπει να γνωστοποιούνται στους ιεραρχικούς τους 

προϊσταμένους. Σε περίπτωση αμφιβολίας, τα μέλη του 

προσωπικού θα πρέπει να συμβουλεύονται την ενότητα 

Συμμόρφωση4. 

 

Τυχόν σύγκρουση συμφερόντων μπορεί, για παράδειγμα, να 

προκύψει όταν προσφέρετε ή λαμβάνετε δώρα ή 

προσκλήσεις. Δεν επιτρέπεται η αποδοχή ή παροχή 

οποιωνδήποτε οικονομικών δωρεών (π.χ. μετρητά, επιταγές ή 

εμβάσματα). Δεν μπορούν να προσφέρονται δώρα, 

προσκλήσεις ή άλλες δωρεές σε δημόσιους υπαλλήλους, 

πολιτικούς και άλλους εκπροσώπους δημοσίων αρχών που 

θα μπορούσαν να θέσουν υπό αμφισβήτηση την ανεξαρτησία 

ή την ακεραιότητά τους. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε 

προσφορά σε τέτοιου είδους πρόσωπα χωρίς προηγούμενη 

έγκριση του Τμήματος Συμμόρφωσης.  

 

Λεπτομέρειες σχετικά με τον κατάλληλο τρόπο αντιμετώπισης 

των συγκρούσεων συμφερόντων, των δωρεών και των 

προσκλήσεων καθορίζονται σε ξεχωριστά, ειδικά για την 

εταιρεία πρότυπα και εσωτερικούς κανόνες, οι οποίοι πρέπει 

να τηρούνται. 

 
 

 

Ως Όμιλος πρέπει... 

 

... να θεσπίζουμε κανόνες και κατευθυντήριες 

γραμμές διαθέσιμες στα μέλη του προσωπικού 

όλων των εταιρειών, ώστε να μπορούν να 

ενημερώνονται σχετικά πριν την αποδοχή ή 

λήψη δωρεών, 

... να διασφαλίζουμε ότι οι δωρεές δεν προκαλούν 

σύγκρουση συμφερόντων και ότι ελέγχονται 

συνεχώς ως προς την καταλληλότητα και την 

κοινωνική τους αποδοχή.

 

Ως μέλος του προσωπικού, αυτό σημαίνει ότι ... 

 

... αναφέρω στους ιεραρχικούς μου 

προϊσταμένους_ή στη Διεύθυνση Κανονιστικής  

Συμμόρφωσης τυχόν συγκρούσεις 

συμφερόντων που ενδέχεται να προκύψουν 

σε σχέση με μία επιχειρηματική απόφαση, 

... αποδέχομαι ή/και προσφέρω δώρα και 

προσκλήσεις μόνο σύμφωνα με τους 

ισχύοντες κανόνες
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Συνεργασία με πελάτες, 
επιχειρήσεις και συνεργάτες 
πωλήσεων 

 

 

Πρόληψη οικονομικού εγκλήματος 

 
Ο Όμιλος εταιρειών Munich Re διακρίνεται από μηδενική 

ανοχή στο οικονομικό έγκλημα και έχει εφαρμόσει μέτρα για 

την πρόληψη ή ανίχνευση της απάτης καθώς και στην 

κατάλληλη αντιμετώπισή της. Το οικονομικό έγκλημα 

περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στη δωροδοκία, την 

κατάχρηση εμπιστοσύνης, την απάτη, τη φοροδιαφυγή, την 

πλαστογράφηση ισολογισμού και την απάτη σε επιδοτήσεις. 

 

Πριν από μία επιχειρηματική συναλλαγή, τα μέλη του 

προσωπικού του Ομίλου εταιρειών Munich Re λαμβάνουν 

επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το επιχειρηματικό 

περιβάλλον του πελάτη, τον ίδιο τον πελάτη και τον σκοπό της 

προβλεπόμενης συναλλαγής. 

 

Σε περίπτωση υποψίας για παράνομη δραστηριότητα, τα μέλη 

του προσωπικού πρέπει να ενημερώσουν σχετικά τους 

ιεραρχικούς τους προϊσταμένους ή τα αρμόδια πρόσωπα 

επικοινωνίας χωρίς καθυστέρηση. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε 

αμφιβολία σχετικά με τη νομιμότητα μίας συναλλαγής, αυτή θα 

πρέπει να απορρίπτεται. Πρέπει να τηρούνται οποιεσδήποτε 

συμπληρωματικές, ειδικές για την εταιρεία απαιτήσεις και 

κανόνες. 

 
 

 

Ως Όμιλος, στόχος μας είναι ... 

 

... η προστασία των μελών του προσωπικού μας, 

των πελατών και των επιχειρηματικών μας 

εταίρων από τις συνέπειες του οικονομικού 

εγκλήματος, 

... η παροχή στα μέλη του προσωπικού μας των 

εργαλείων για την αναγνώριση και αναφορά του 

οικονομικού εγκλήματος σε αρχικό στάδιο, 

... η συστηματική διερεύνηση για τυχόν 

εγκληματική δραστηριότητα και η λήψη των 

κατάλληλων μέτρων.

 

Ως μέλος του προσωπικού, αυτό σημαίνει ότι ... 

 

... εξοικειώνομαι με τους ισχύοντες κανόνες, 

συμπεριλαμβανομένων αυτών που μου έχουν 

γνωστοποιηθεί από τον εργοδότη μου σχετικά 

με την πρόληψη του οικονομικού εγκλήματος, 

... κάνω ενεργή χρήση των πληροφοριών που 

μου παρέχονται από την εταιρεία, 

... εάν υποψιαστώ οτιδήποτε, ενημερώνω τα 

αρμόδια πρόσωπα επικοινωνίας 

εμπιστευτικά.
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Τήρηση ο ικονομ ικών κυρώσεων  
 
Οι κυρώσεις είναι νομικοί περιορισμοί με πολιτικά κίνητρα ως 

προς την εμπορία και ανταλλαγή κεφαλαίου ή κεφαλαίων με 

ορισμένες χώρες, πρόσωπα ή ομάδες. Συνήθως επιβάλλονται 

βάσει αποφάσεων του ΟΗΕ από μεμονωμένες χώρες ή ως 

κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) και τροποποιούνται 

τακτικά. 

 

Παραβιάσεις των κυρώσεων, είτε εκ προθέσεως είτε εξ 

αμελείας μπορεί να καταλήξουν σε ποινικές διώξεις ή/και 

πρόστιμα προς την εταιρεία. Επίσης, είναι πιθανό να 

ακολουθήσουν άλλες εμπορικές και νομικές συνέπειες, όπως 

απαγόρευση της άσκησης ορισμένων επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων και περιορισμοί στην πρόσβαση στην αγορά 

(κυρίως στις ΗΠΑ). Εφόσον οι κυρώσεις ισχύουν τόσο για 

νομικά όσο και για φυσικά πρόσωπα, ο Όμιλος εταιρειών 

Munich Re και τα μέλη του προσωπικού πρέπει να λάβουν 

υπόψη τους τις διατάξεις οποιωνδήποτε κυρώσεων σε όλες τις 

επιχειρηματικές τους συναλλαγές. Πρέπει να τηρούνται 

οποιεσδήποτε συμπληρωματικές, ειδικές για την εταιρεία 

απαιτήσεις και κανόνες. 

 

Προληπτικά μέτρα κατά του 

ξεπλύματος χρήματος 

 

Οι εταιρείες του Ομίλου Munich Re δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούνται καταχρηστικά για ξέπλυμα χρήματος ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ορισμένες εταιρείες του 

Ομίλου Munich Re υπόκεινται σε ειδικούς καταστατικούς 

κανόνες σχετικά με τα πιο πάνω, για τους οποίους το 

προσωπικό των εν λόγω εταιρειών πρέπει να είναι ενήμερο και 

να συμμορφώνεται με αυτούς. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος 

ώστε να αποτρέψουμε τυχόν σύγκρουση των εταιρειών μας με 

το νόμο. Πρέπει να τηρούνται οποιεσδήποτε 

συμπληρωματικές, ειδικές για την εταιρεία απαιτήσεις και 

κανόνες. 

 
 

 

Ως Όμιλος πρέπει... 

 

... να παρέχουμε στα αντίστοιχα μέλη του 

προσωπικού μας τους καταστατικούς κανόνες 

και τις ειδικές πρακτικές για την εταιρεία, όσον 

αφορά την αντιμετώπιση οικονομικών 

κυρώσεων και την πρόληψη του ξεπλύματος 

χρήματος

 

Ως μέλος του προσωπικού, αυτό σημαίνει ότι ... 

 

...  συμμορφώνομαι με τους κανόνες,  

…  όποτε έχω εύλογες υποψίες σχετικά με 

παράβαση κανόνων κατά του ξεπλύματος 

χρήματος ή οικονομικών κυρώσεων, θα 

ενημερώνω τους ανωτέρους μου ή τα αρμόδια 

πρόσωπα επικοινωνίας. 
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Πειθαρχημένη οικονομική διαχείριση 
 
 
 

 

Τήρηση κανόνων εκμετάλλευσης 
εμπιστευτικών πληροφοριών 

 
Η εταιρεία Munich Reinsurance, μητρική εταιρεία του Ομίλου 
Munich Re, είναι εισηγμένη στο γερμανικό χρηματιστήριο. Ως 
εκ τούτου, μη δημοσιευμένες πληροφορίες που θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν τις τιμές των μετοχών – επίσης 
γνωστές ως εμπιστευτικές πληροφορίες – δύνανται να 
κοινοποιηθούν μόνο σε ορισμένα μέλη του προσωπικού. 
 
Κατά γενικό κανόνα, τα μέλη του προσωπικού που έχουν 
στην κατοχή τους εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την 
εταιρεία Munich Reinsurance Company ή οποιαδήποτε άλλη 
εισηγμένη εταιρεία απαγορεύεται να πραγματοποιούν 
συναλλαγές με τίτλους ή χρηματοοικονομικά μέσα των εν 
λόγω εταιρειών. Επίσης, τα πρόσωπα που κατέχουν τέτοιου 
είδους πληροφορίες δεν επιτρέπεται να τις αποκαλύπτουν σε 
τρίτα μέρη χωρίς άδεια, εκτός εάν η αποκάλυψή τους 
πραγματοποιείται κατά την κανονική άσκηση των 
εργασιακών, επαγγελματικών τους καθηκόντων. Η 
Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης πρέπει να 
ενημερώνεται πριν από την διαβίβαση των εμπιστευτικών 
πληροφοριών, προκειμένου ο αποδέκτης να μπορεί να 
ενημερώνεται σχετικά με τις νομικές απαιτήσεις ενάντια στην 
εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών. Η χρήση 
επενδυτικών συστάσεων και η υποκίνηση συναλλαγών 
εμπιστευτικών πληροφοριών απαγορεύεται επίσης, καθώς 
ακυρώνεται μία συμφωνία μετά τη λήψη εμπιστευτικών 
πληροφοριών.  
 
Επιπλέον, ορισμένες συναλλαγές από διευθυντικά στελέχη – 
οι λεγόμενες συναλλαγές διευθυντικών στελεχών – 
υπόκεινται σε ειδικές νομικές απαιτήσεις κοινοποίησης για τη 
διασφάλιση της διαφάνειας στις αγορές κεφαλαίων. Πρέπει 
να τηρούνται οποιεσδήποτε συμπληρωματικές, ειδικές για 
την εταιρεία απαιτήσεις και κανόνες.

 
 

 

Ως Όμιλος, ο στόχος μας είναι... 

 

… τα μέλη του προσωπικού των εταιρειών μας να 

συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες 

διαχείρισης εμπιστευτικών πληροφοριών,  

… τα μέλη του προσωπικού να αναγνωρίζουν πότε 

ορισμένες πληροφορίες μπορούν να θεωρηθούν 

εμπιστευτικές

 
Ως μέλος του προσωπικού, αυτό σημαίνει ότι ... 
 
…  δεν αποκαλύπτω εμπιστευτικές πληροφορίες 

χωρίς άδεια, 
…  δεν χρησιμοποιώ εμπιστευτικές πληροφορίες 

για τη διεξαγωγή οικονομικών συναλλαγών ή 
των αντίστοιχων συστάσεων,  

…  συμμορφώνομαι με τα χρονικά διαστήματα 
συναλλαγών και τις περιόδους ανάθεσης 
συναλλαγών με τίτλους ή άλλα 
χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρείας Munich 
Reinsurance, στο βαθμό που οι εν λόγω 
κανόνες ισχύουν για μένα, 

…  όποτε έχω οποιαδήποτε αμφιβολία, επικοινωνώ 
με τη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης
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Αντιμετώπιση των μελών του 

προσωπικού με σεβασμό και εκτίμηση 
 
Απαιτούμε από όλα τα μέλη του προσωπικού να σέβονται τα 

δικαιώματα της προσωπικής αξιοπρέπειας, ιδιωτικότητας και 

τα προσωπικά δικαιώματα κάθε ατόμου. Δεν ανεχόμαστε 

καμία διάκριση (λόγω ηλικίας, φύλου, εθνικής προέλευσης, 

εθνικότητας, πολιτικών πεποιθήσεων, φυλής, θρησκείας ή 

παρόμοια), σεξουαλική παρενόχληση ή άλλου είδους 

προσωπική παρενόχληση ή προσβλητική συμπεριφορά. Δεν 

ανεχόμαστε επίσης καμία κοινωνικά απρεπή συμπεριφορά, 

εκφοβισμό, άσκηση βίας ή απειλή αυτής. 

 

 

Υπεύθυνη διοίκηση 
 
 
Η κουλτούρα διοίκησης των διευθυντικών μας στελεχών και το 

καθήκον τους ως πρότυπα συμπεριφοράς για το προσωπικό 

της οργανωτικής τους μονάδας τους, αποτελούν σημαντική 

πτυχή της κουλτούρας μας περί συμμόρφωσης. Απαιτούμε τα 

διευθυντικά μας στελέχη να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα 

μέλη του προσωπικού τους και για την επίτευξη των 

επιχειρηματικών τους στόχων με ακεραιότητα. Η συμπεριφορά 

τους θα πρέπει να αντανακλά τις απαιτήσεις τους από τα μέλη 

του προσωπικού τους. 

 
 

 

Ως Όμιλος, στόχος μας είναι ... 

 

... η προώθηση της διαφορετικότητας στον Όμιλό 

μας και η αντίστοιχη συμπεριφορά μας τόσο 

εντός του εργασιακού χώρου όσο και δημόσια, 

... η συμπεριφορά των διευθυντικών μας στελεχών 

ως προτύπων τόσο για τους συναδέλφους τους 

όσο και για τα μέλη του προσωπικού

 

Ως μέλος του προσωπικού, αυτό σημαίνει ότι ... 

 

… υποστηρίζω μία κουλτούρα στην οποία 

αναγνωρίζεται, επικροτείται και υιοθετείται από 

όλους μια ηθικά άψογη συμπεριφορά, 

… αντιμετωπίζω τους συναδέλφους μου, τους 

επιχειρηματικούς εταίρους και τους συνεργάτες 

πωλήσεων δίκαια και με σεβασμό.
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Εταιρική ευθύνη (CR) 
 

Ακολουθούμε την κατευθυντήρια αρχή της Munich Re που 

βασίζεται στην μετατροπή του κινδύνου σε αξία. Για το λόγο 

αυτό αντιμετωπίζουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις και 

χρησιμοποιούμε τις γνώσεις, την τεχνογνωσία και τη 

δημιουργικότητά μας ώστε να προσφέρουμε καινοτόμες και 

βιώσιμες λύσεις. Προχωρούμε σε ενέργειες πέραν όσων 

προβλέπονται από το νόμο και έχουμε δεσμευτεί ώστε να 

ανταποκρινόμαστε σε πρότυπα μεγαλύτερης εμβέλειας. 

Ειδικότερα, τα εν λόγω πρότυπα περιλαμβάνουν το 

Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UNGC – βλέπε Παράρτημα), 

τις Αρχές για Υπεύθυνες Επενδύσεις (PRI) και τις Αρχές για 

Βιώσιμη Ασφάλιση (PSI). 

 

Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, 

κοινωνικών και διοικητικών πτυχών 

(ESG)  
 

Λαμβάνουμε συστηματικά υπόψη τις περιβαλλοντικές, 

κοινωνικές και διοικητικές πτυχές (ESG) σε όλο το εύρος της 

αλυσίδας αξίας (value change), από την απόκτηση και 

διενέργεια ασφαλιστικών εργασιών έως τη διαχείριση 

στοιχείων του ενεργητικού.  

 

Εφαρμόζουμε προληπτική περιβαλλοντική διαχείριση για τη 

μείωση του αποτυπώματος CO2.Υποστηρίζουμε επίσης 

εκπαιδευτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά έργα σε διάφορες 

περιοχές παγκοσμίως. Αυτές οι δεσμεύσεις στοχεύουν στην 

ενίσχυση της εμπιστοσύνης που μας δείχνουν τα μέλη του 

προσωπικού μας, οι πελάτες, οι επιχειρηματικοί εταίροι και οι 

συνεργάτες πωλήσεων. Διαθέτουμε ειδικές επιτροπές ή 

όργανα επί τόπου, σε κάθε πεδίο επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, ώστε να αντιμετωπίζουμε τις πιθανές 

 

 

 

αρνητικές συνέπειες που ενδέχεται να έχουν οι 

επιχειρήσεις μας στην κοινωνία, το περιβάλλον και 

τη φήμη μας, τα οποία τα μέλη του προσωπικού 

μπορούν και θα πρέπει να συμβουλεύονται σε 

περίπτωση αμφιβολίας.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Ως Όμιλος, στόχος μας είναι ... 

 
… να συνεισφέρουμε με θετικό τρόπο στο 

περιβάλλον και την κοινωνία με τη συμπεριφορά 

μας,  

… να τηρούμε τις αρχές ESG  αναφορικά με την 

βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη,   

… να χρηματοδοτούμε έργα και να 

συνεργαζόμαστε με εταίρους παγκοσμίως για 

την υποστήριξη λύσεων σε κοινωνικές 

προκλήσεις 

 

 

Ως μέλος του προσωπικού, αυτό σημαίνει ότι ... 

 

… λαμβάνω υπόψη τις αρχές ESG κατά την 

εργασία μου,  

… συμβουλεύομαι τα αντίστοιχα όργανα όταν 

διακυβεύεται η φήμη της εταιρείας,  

… οι αποφάσεις μου στην εργασία υποστηρίζουν 

ενεργά τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς 

μας στόχους.
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Υπεύθυνη προσέγγιση  
 
 
 

 

Κατάλληλη διαχείριση δωρεών και 

χορηγιών 
 
Οι δωρεές αποτελούν εκούσιες παροχές σε χρήμα ή άλλες 

παροχές που πραγματοποιούνται από τις εταιρείες του 

Ομίλου Munich Re. Δεν πρόκειται να αποδεχτούμε 

οποιεσδήποτε υπηρεσίες ως αντάλλαγμα στις δωρεές, οι 

οποίες απλώς εκφράζουν την αφοσίωσή μας στην 

κοινωνία. 

 

Αφ’ ετέρου, ένα βασικό χαρακτηριστικό των χορηγιών είναι 

ότι λαμβάνουμε τις κατάλληλες υπηρεσίες ως αντάλλαγμα.  

 
Όταν πραγματοποιείτε δωρεές ή χορηγίες, πρέπει 

αυτές να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα ειδικά 

πρότυπα της εταιρείας και τους εσωτερικούς της 

κανόνες. 

 

 
Τήρηση κανόνων για εξωτερική 

επικοινωνία 
 
Μόνο τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη των εταιρειών του 

Ομίλου Munich Re (Group), ή ρητά εξουσιοδοτημένοι 

υπάλληλοι έχουν τη δυνατότητα να διατυπώνουν επίσημες 

δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή να 

επικοινωνούν μαζί τους και με τους μετόχους. Τυχόν 

εξωτερικές έρευνες που λαμβάνονται πρέπει να 

διαβιβάζονται σε αυτά τα εξουσιοδοτημένα μέλη του 

προσωπικού.  

 

Το ίδιο ισχύει και για δηλώσεις που διατυπώνονται σε 

δημόσιους οργανισμούς ή εποπτικές αρχές. Η επικοινωνία 

με τους φορείς αυτούς μπορεί να πραγματοποιείται μόνο 

μέσω των αρμόδιων προσώπων επικοινωνίας.  

 

Σεβόμαστε και προστατεύουμε τα ατομικά δικαιώματα, την 

ιδιωτικότητα και την ελευθερία έκφρασης κάθε ατόμου. 

Ωστόσο, τα μέλη του προσωπικού πρέπει να γνωρίζουν 

ότι, ακόμα και στην προσωπική τους ζωή, μπορεί να 

θεωρηθούν εκπρόσωποι της εταιρείας. Επομένως, 

αναμένουμε από τα μέλη του προσωπικού να 

προασπίζουν την εικόνα και τη φήμη της εταιρείας ακόμα 

και στην συμπεριφορά τους εκτός αυτής.  

 

Ο οποιοσδήποτε θεωρείται εκπρόσωπος της Munich Re 

στην κοινή γνώμη – για παράδειγμα σε εμπορικές 

παρουσιάσεις και σεμινάρια ή στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης - χωρίς να είναι εξουσιοδοτημένος σχετικά, 

πρέπει να καταστήσει σαφές ότι ενεργεί ως ιδιώτης.  

 

Πρέπει να τηρούνται οποιεσδήποτε συμπληρωματικές, 

ειδικές για την εταιρεία απαιτήσεις και κανόνες. 

 
 

 

Ως Όμιλος, στόχος μας είναι ... 

 

... η επίτευξη συμμόρφωσης με όλους τους 

εσωτερικούς κανόνες κατά την παροχή δωρεών ή 

χορηγιών,  

… η ενεργή και αποτελεσματική γνωστοποίηση των 

πληροφοριών σε σημαντικούς εξωτερικούς 

αποδέκτες και η παροχή επαγγελματικών σημείων 

επαφή

 

Ως μέλος του προσωπικού, αυτό σημαίνει ότι ... 

 

… συμμορφώνομαι με τους ισχύοντες κανόνες 

όταν εγκρίνω δωρεές ή χορηγίες και 

συμβουλεύομαι τα αρμόδια πρόσωπα 

επικοινωνίας σε περίπτωση αμφιβολίας, 

… όταν επικοινωνώ με εξωτερικά μέρη, εξετάζω 

πάντα ποιες πληροφορίες μπορώ και θα πρέπει 

να αποκαλύψω,  

… αναθέτω πάντοτε επίσημες δηλώσεις στα 

ρητώς εξουσιοδοτημένα μέλη του προσωπικού 

και δεν τις κοινοποιώ ο/η ίδιος-α
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Υπεύθυνη προσέγγιση 
 
 
 

 

Φορολογική νομοθεσία 
 
Η Munich Re θεωρεί τον εαυτό της ως ένα νομοταγή, 

διαφανή και αξιόπιστο φορολογούμενο. Όλοι οι φόροι και οι 

δασμοί που επιβάλλονται στην Munich Re, τόσο σε εθνικό 

όσο και διεθνές επίπεδο, πρέπει να καταβάλλονται. 

Η καλή φήμη της Munich Re μεταξύ των αρχών και του 

κοινού, ως ένας υπεύθυνος και αξιόπιστος φορολογούμενος, 

πρέπει να διατηρηθεί. 

 

Πρέπει να τηρούνται οποιεσδήποτε συμπληρωματικές, 

ειδικές για την εταιρεία απαιτήσεις και κανόνες. 

 
 

 

Ως Όμιλος, στόχος μας είναι ... 

 

... τα μέλη του προσωπικού να συμμορφώνονται με 

τους ισχύοντες φορολογικούς κανόνες για την 

εκπλήρωση των φορολογικών μας 

υποχρεώσεων

 
Ως μέλος του προσωπικού, αυτό σημαίνει ότι ... 
 
… αντιμετωπίζω τα φορολογικά ζητήματα που 

προκύπτουν στον τομέα της εργασίας μου, 

… αναπτύσσω επίγνωση των φορολογικών 

κινδύνων που εμπλέκονται στον τομέα της 

εργασίας μου,  

… συμμορφώνομαι με τους εσωτερικούς κανόνες 

φορολόγησης, 

… η συμπεριφορά μου υποστηρίζει την ικανότητα 

της εταιρείας να καταβάλλει τους φόρους της 

έγκαιρα και στο σωστό ύψος του ποσού,  

… όταν έχω οποιαδήποτε αμφιβολία, επικοινωνώ 

με το Φορολογικό Τμήμα σε εύθετο χρόνο.

Προστασία των εταιρικών περιουσιακών 
στοιχείων της Munich Re 

 
Τα εταιρικά περιουσιακά στοιχεία της Munich Re 

περιλαμβάνουν όχι μόνο υλικά αγαθά και ακίνητη περιουσία, 

αλλά επίσης και άυλα αγαθά. Τα εν λόγω αγαθά 

περιλαμβάνουν την πνευματική ιδιοκτησία, προϊόντα 

λογισμικού που αναπτύσσονται εντός της εταιρείας και 

αποτελέσματα εργασιών. 

 

Όλα τα μέλη του προσωπικού είναι υπεύθυνα για τα εν λόγω 

εταιρικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν μόνο για νόμιμους εταιρικούς σκοπούς και 

σε καμία περίπτωση για παράνομους στόχους. Τα μέλη του 

προσωπικού πρέπει να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα 

πρότυπα ειδικά για την εταιρεία και τους εσωτερικούς 

κανόνες κατά τη χρήση των εταιρικών πόρων, του 

εξοπλισμού γραφείου, των πληροφοριών και των υποδομών 

επικοινωνίας καθώς και κατά την πρόσβαση σε εξωτερική 

τεχνογνωσία. Η ιδιωτική τους χρήση επιτρέπεται μόνο όπου 

επιτρέπεται ρητά από τις αντίστοιχες κατευθυντήριες 

γραμμές, κανόνες ή ειδικές συμφωνίες. 

 
 

 

Ως Όμιλος, στόχος μας είναι ... 

 

... η προστασία των εταιρικών περιουσιακών 

στοιχείων και συγκεκριμένα της πνευματικής 

ιδιοκτησίας της Munich Re

 

Ως μέλος του προσωπικού, αυτό σημαίνει ότι ... 

 

… χειρίζομαι τα εταιρικά περιουσιακά στοιχεία 

που μου εμπιστεύεται η εταιρεία με προσοχή και 

τα προστατεύω από μη εξουσιοδοτημένη 

πρόσβαση και συγκεκριμένα κλοπή,  

… συμμορφώνομαι με τους ειδικούς κανόνες για 

την εταιρεία ως προς τη χρήση εταιρικών 

περιουσιακών στοιχείων,   

… συμμορφώνομαι με τους κανόνες προστασίας 

των λειτουργικών εγκαταστάσεων και κτιρίων 

μας και δεν αφήνω τα κλειδιά ή τα στοιχεία της 

εταιρείας στη διάθεση τρίτων μερών, 

… φροντίζω ώστε οι προσκεκλημένοι και οι 

επισκέπτες να έχουν συνοδεία κατά την 

παρουσία τους στα γραφεία μας, 

… αναφέρω οποιαδήποτε ζητήματα που 

σχετίζονται με την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια ή 

οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στους 

ανωτέρους μου ή στα αρμόδια πρόσωπα 

επικοινωνίας.
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Υπεύθυνη προσέγγιση 
 
 
 

 

Ανώνυμες Αναφορές 

 
Τα μέλη του προσωπικού πρέπει να ενημερώνουν τους 

ιεραρχικούς προϊσταμένους τους ή τα αρμόδια πρόσωπα 

επικοινωνίας σχετικά με οποιαδήποτε παράβαση του νόμου, 

των εσωτερικών μας κανονισμών ή των διατάξεων του 

παρόντος Κώδικα Δεοντολογίας, κυρίως σε περιπτώσεις 

απάτης, δωροδοκίας, παραποίησης οικονομικών 

καταστάσεων ή παρόμοιων αδικημάτων. Επιπροσθέτως, τα 

μέλη του προσωπικού μπορούν να αναφέρουν 

δραστηριότητα στην οποία υπήρξαν μάρτυρες στον 

διαμεσολαβητή της Munich Re (κατά περίπτωση) ή μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγγελίας των κακώς κειμένων 

(εάν διατίθεται στην αντίστοιχη εταιρεία). Η ηλεκτρονική 

πλατφόρμα καταγγελίας επιτρέπει στους χρήστες να 

επικοινωνούν ανώνυμα με τη Διεύθυνση Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης. Τα μέλη του προσωπικού είναι ελεύθερα να 

αναφέρουν τέτοιου είδους περιστατικά στα αρμόδια δημόσια 

όργανα και εποπτικές αρχές, ανάλογα με τον τύπο της 

εκάστοτε περίπτωσης.   

 

Η διαχείριση των αναφορών θα είναι εμπιστευτική. Εάν 

υπάρχει εύλογη υποψία σχετικά με μία παράβαση, η 

Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης μπορεί επίσης να 

συμπεριλάβει στις έρευνές του τη λειτουργία εσωτερικού 

ελέγχου ή, ανάλογα με τη φύση της υπόθεσης, τους 

υπεύθυνους προστασίας δεδομένων, τους υπεύθυνους 

ξεπλύματος χρήματος ή άλλα αρμόδια πρόσωπα 

επικοινωνίας, διατηρώντας παράλληλα το απόρρητο των 

πληροφοριών που ελήφθησαν. 

 
 

 
Ως Όμιλος, στόχος μας είναι ... 
 
… η πλήρης διαλεύκανση τυχόν παραβάσεων, 

… η ενθάρρυνση των μελών του προσωπικού 

στην αναφορά τυχόν παραβάσεων, 

… η προστασία των μελών του προσωπικού που 

καταγγέλλουν παραβάσεις. 

 

Ως μέλος του προσωπικού, αυτό σημαίνει ότι ... 

 

… αναφέρω οποιαδήποτε βάσιμη υποψία μου 

σχετικά με παράνομη δραστηριότητα ή 

παράβαση εσωτερικών κανόνων στους 

ιεραρχικούς προϊσταμένους μου ή στα αρμόδια 

πρόσωπα επικοινωνίας,  

… μπορώ να χρησιμοποιήσω διάφορους 

διαύλους για την αναφορά παραβάσεων (π.χ. η 

ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγγελίας των κακώς 

κειμένων, διαμεσολαβητής

Αντιμετώπιση ανάρμοστων 
συμπεριφορών 

 
Η μη συμμόρφωση με τις νομικές διατάξεις ή τους 

εποπτικούς κανονισμούς ή η παράβαση του παρόντος 

Κώδικα μπορεί να βλάψει τη φήμη του Ομίλου Munich Re 

και των εταιρειών του. Επιπλέον, τέτοιου είδους 

περιστατικά ενδέχεται να οδηγήσουν σε δημόσιες 

κυρώσεις (πρόστιμα, παρέμβαση στις επιχειρηματικές μας 

δραστηριότητες).    

 

Τα μέλη του προσωπικού που παραβαίνουν εκ 

προθέσεως ή εξ αμελείας εσωτερικούς κανόνες ή τον 

παρόντα Κώδικα, ενδέχεται να παραβαίνουν τις 

εργασιακές τους υποχρεώσεις και, ως εκ τούτου, να 

υπόκεινται σε πειθαρχικές κυρώσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της καταγγελίας της σύμβασης 

εργασίας τους. Τυχόν κυρώσεις θα επιβληθούν βάσει των 

αρχών της αναλογικότητας και της μη διάκρισης. 

 
 

 

Ως Όμιλος, στόχος μας είναι … 

 
… η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση 

παραπτώματος εύλογα και κατάλληλα,  

… η προστασία των καταγγελλόντων παραβάσεις 

καλή τη πίστει. 

 

Ως μέλος του προσωπικού, αυτό σημαίνει ότι ... 

 

… έχω πλήρη επίγνωση ότι παραπτώματα και 

παραβάσεις των νομικών διατάξεων, εποπτικών 

ή νομικών διατάξεων στην Munich Re θα 

διερευνώνται και θα επιβάλλονται κυρώσεις 

χωρίς εξαίρεση, 

… δεν χρειάζεται να φοβάμαι κανενός είδους 

αντίποινα, εάν αναφέρω τυχόν ύποπτη 

δραστηριότητα καλή τη πίστει
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Responsible approach 
 
 
 

 

Προστασία των μελών του προσωπικού 

 
Οι καταγγέλλοντες που ενεργούν με καλή πίστη δεν πρόκειται 

να υποστούν αρνητικές συνέπειες. Βεβαίως, αυτό ισχύει ακόμη 

κι αν η εν λόγω αναφορά αποδειχθεί αβάσιμη. 

 

Ο εν λόγω καταγγέλλων μπορεί να υποστεί κυρώσεις για την 

αναφορά του μόνο σε περίπτωση που γνώριζε ή έπρεπε να 

γνωρίζει εξαρχής ότι η καταγγελία του ήταν εσφαλμένη. 

Ενδέχεται επίσης να επιβληθούν κυρώσεις εάν ο καταγγέλλων ή 

η καταγγέλλουσα συνειδητοποιήσει στην πορεία ότι η αναφορά 

ήταν εσφαλμένη και δεν ενημερώσει τους υπευθύνους σχετικά 

και χωρίς καθυστέρηση. 

 

Τα μέλη του προσωπικού που κατηγορούντα εσφαλμένα δεν 

πρόκειται να υποστούν αρνητικές συνέπειες. 
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− Αρχή 3: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν 

την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την 

αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος της 

συλλογικής διαπραγμάτευσης.  

− Αρχή 4: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την 

εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής ή 

υποχρεωτικής εργασίας.  

− Αρχή 5: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να 

προασπίζουν την ουσιαστική κατάργηση της 

παιδικής εργασίας.  

− Αρχή 6: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την 

εξάλειψη των διακρίσεων όσον αφορά την απασχόληση 

και την εργασία. 

 

 

 

 

 
-  Αρχή 7: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθούν 

προληπτική προσέγγιση των περιβαλλοντικών 

προκλήσεων.  

− Αρχή 8: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής

 

− Αρχή 9: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν 

την ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογιών φιλικών προς 

το περιβάλλον 
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1  Η Munich Re (Όμιλος) περιλαμβάνει την 

Münchener Rückversicherungs-

Gesellschaft Aktiengesellschaft στο Μόναχο 

(„Munich Reinsurance Company“) και όλες 

τις θυγατρικές της, κατά την έννοια του 

άρθρου 15 κ.ε. του γερμανικού Νόμου περί 

Ανώνυμων Εταιρειών (AktG). 

 
2  Όταν χρησιμοποιείται στον παρόντα 

Κώδικα Δεοντολογίας,  ο όρος «μέλη του 

προσωπικού» σημαίνει τόσο τους άνδρες 

όσο και τις γυναίκες εργαζόμενους, 

συμπεριλαμβανομένων των ανώτατων 

διευθυντικών στελεχών και των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Για λόγους 

ευκολίας στην ανάγνωση, εφεξής 

χρησιμοποιούμε μόνο τον όρο «μέλη του 

προσωπικού». 

 
3  Ο όρος «αρμόδια πρόσωπα επικοινωνίας», 

κατά την έννοια της παρούσας διάταξης, 

περιλαμβάνει τις τοπικές μονάδες 

συμμόρφωσης, το Τμήμα Συμμόρφωσης 

του Ομίλου, τις τοπικές λειτουργίες ελέγχου, 

το Τμήμα Ελέγχου του Ομίλου και, για 

παράδειγμα, τον διαμεσολαβητή της Munich 

Re (Όμιλος). 

 
4  Για τους σκοπούς του παρόντος Κώδικα 

Δεοντολογίας, η συμμόρφωση αναφέρεται 

στον οργανισμό συμμόρφωσης που 

υφίσταται στα πλαίσια της εκάστοτε 

εταιρείας. Σε περίπτωση αμφιβολίας, θα 

πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τμήμα 

Συμμόρφωσης του Ομίλου. 
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